
Informovaný súhlas
V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Školský internát, Kolpašská 9, Banská 
Štiavnica 969 56 organizuje 
EXKURZIU/ ŠKOLSKÝ VÝLET  do 
Dátum odchodu:                                           Čas odchodu: 
Miesto a čas stretnutia:                                 Miesto a čas predpokladaného návratu: 
Spôsob dopravy:                                           Spôsob stravovania: 
Cena: 
Pedagogický zamestnanec poverený organizačným zabezpečením exkurzie: 
Poučenie zúčastnených osôb a žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia vykonané dňa: 
Vyjadrenie zákonného zástupcu: 
Som si vedomý/á právnej zodpovednosti za svoje dieťa a dobrovoľne som sa rozhodol/a, aby 
sa môj/a syn/dcéra (meno).......................................................................................................... 
sa zúčastnil/a exkurzie do ......................................................................................................... 
Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s obsahom informovaného súhlasu. 
Dátum:                                                           
                                                                                                .......................................................
                                                                                                    podpis zákonného zástupcu
....................................................................................................................................................................
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